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Uczestnicy Forum Telewizji Lokalnych, które odbyło się w ramach Ogólnopolskiej 

Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej w dniu 15 maja 2018 r. w Toruniu, 

postulują dokonanie pilnych zmian prawnych dotyczących funkcjonowania 

i finansowania koncesjonowanych lokalnych nadawców telewizyjnych, bowiem już 

wkrótce mogą oni podzielić los lokalnej prasy i lokalnych rozgłośni radiowych 

przejętych przez sieci mediów korporacyjnych, lub na skutek nierównej konkurencji, 

zostać wyrugowanymi z rynku. W Polsce jest około stu takich nadawców. Choć 

formalnie są nadawcami komercyjnymi, to ze względu na swoją istotę, wobec 

społeczności lokalnych wypełniają zadania typowe dla mediów publicznych. Działać 

jednak muszą w warunkach nierównych zasad regulacyjnych, reklamowych 

i rynkowych. 

 
Prawo medialne nie definiuje mediów lokalnych (koncesjonowanych i internetowych) 
i nie dostrzega ich społecznej roli. Nie określa ich powinności proporcjonalnie do obciążeń 
i zobowiązań regulacyjnych - media internetowe, działając na tych samych rynkach 
właściwych, są uprzywilejowane, bo korzystają z miękkich regulacji i nie są obciążane 
choćby należnościami za koncesję, opłatami na ZAIKS, czy PISF.  
 
Kurczy się tradycyjny rynek reklamowy lokalnych nadawców. Następuje deprecjacja 
podmiotowego charakteru społeczności mniejszych miast i powiatów, coraz częściej 
postrzeganych przez wielkie korporacje wyłącznie w kategoriach konsumenckich. 
Przedsiębiorstwa korporacyjne na ogół nie są zainteresowane reklamą w lokalnych mediach. 
 
Samorządy dysponujące budżetami na reklamę i promocję, mogą w świetle prawa 
konkurować z niezależnymi lokalnymi mediami lub marginalizować je, tworząc własne media, 
zwykle poprzez podmioty im podległe. 
 
W tej sytuacji uważamy, że: 

1. należy unormować prawny status mediów lokalnych, w tym koncesjonowanych, 
2. w interesie społecznym i dla dobra mieszkańców polskich miast i wsi, szczególnie 

osób starszych i tzw. wykluczonych cyfrowo, należy powołać Fundusz Misji Mediów 
Lokalnych, instytucję publiczną finansowaną z budżetu państwa, organizacji 
rządowych, samorządów, danin, darowizn i innych źródeł. Zadaniem Funduszu 
byłoby wspieranie działalności misyjnej lokalnych nadawców, 

3. budżety reklamowe i środki kierowane na konkursy promocyjne ministerstw, instytucji 
rządowych i samorządów powinny mieć wyodrębnioną pulę, do której będą mogli 
aplikować wyłącznie lokalni nadawcy, 

4. zasada ta powinna obowiązywać także korporacje korzystające z lokalnych rynków, 
lub budżety reklamowe tych korporacji powinny być opodatkowane na rzecz  
Funduszu Misji Mediów Lokalnych, 

5. należy ograniczyć działalność medialną samorządów i podmiotów im podległych do 
przekazywania informacji, najlepiej w BIP. Ze względów ustrojowych ograniczenie 
takie wydaje się właściwe. 

 
Uczestnicy Konferencji z uznaniem przyjmują inicjatywę powołania Funduszu Misji Mediów 
Lokalnych.  


